|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൨. ദ്വിതീയഃ സര്ഗഃ
വിജ്ഞാനഭാനുമതി കാലബലലന ലീലന
ദ്ുര്ഭാഷ്യസംതമസസംതതിലതാ ജലനഽംംധധ് |

om

മാര്ഗാത് സതാം സ്ഖലതി ഖിന്ന ഹൃധദ്ാ മുകുംദ്ം

a.
c

ലദ്വാശ്ചതുര്മുഖമുഖാഃ ശര്ണം പ്രജഗ്ുഃ || ൨.൧ ||
നാഥഃ കലൗ ത്രിയുഗഹൂതിര്നുദ്ബുഭൂഷ്ുഃ

gm

ബ്രഹ്മാണമപയനവതാര്മനാദ്ിദ്ിക്ുഃ |

ou
si

സര്വജ്ഞമനയമനധവക്യ സ കാര്യവീര്യം
സ്ലമര്ാനധനാ ഭുവനജീവനമാബഭാലഷ് || ൨.൨ ||

.y

ലവദ്ാംതമാര്ഗപര്ിമാര്ഗണദ്ീനദ്ൂനാഃ

w

ദദ്വീഃ പ്രജാ വിശര്ണാഃ കര്ുണാപദ്ം നഃ |

w

ആനംദ്ലയഃ സുമുഖ ഭൂഷ്ിതഭൂമിഭാലഗാ

w

ര്ൂപാംതലര്ണ മമ സദ്ഗുണനിര്ണലയന || ൨.൩ ||
ആലദ്ശമൗലിമണിമുജ്ജ്വലവര്ണലമനം
ബദ്ാംജലിര്മര്ുദ്നര്ഘമധ്ത്ത മൂര്നാ ||
ഹാര്ാവളീമിവ ഹൃദ്ാ വിബുലധ്ംദ്രയാച്ാം
ബിഭ്രന്നിജാനനുജിഘൃക്ുര്വാതിതീര്ഷ്ത് || ൨.൪
||
കാലഃ സ ഏവ സമവര്തത നാമ യാവത്

1

ചിംതാകുലം വിവിധ്സാധ്ുകുലം ബഭൂവ |
ലവദ്ാംതസംതതകൃതാംതര്സം ന വിദ്മഃ
ലശ്രലയാ ലലഭമഹി കഥം നു വയം ബലതതി || ൨.൫
||
തത്പ്പ്രീതലയ ര്ജതപീഠപുര്ാധ്ിവാസീ ലദ്ലവാ
വിലവശ പുര്ുഷ്ം ശുഭസൂചനായ |
പ്രാപ്ലത മഹായ മഹിതായ മഹാജനൗലഘ

om

ലകാലാഹലലന സകുതൂഹലിനി പ്രവൃത്പ്ധത ||

a.
c

൨.൬ ||

ആവിഷ്ടവാനകുശലം പുര്ുഷ്ം പ്രകൃതയാ

gm

പ്രതയായയന്നിഹ ജനാന് നിതര്ാമനൃതയത് |

ou
si

ഉത്തുംഗലകതുശിഖലര് സ കൃതാംഗഹാലര്ാ
ര്ംഗാംതലര് നട ഇവാഖിലവിസ്മയാത്മാ || ൨.൭ ||

.y

ആഭാഷ്യ ലസാഽത്ര ജനതാം ശപഥാനുവിദ്ം

w

ഉചദചര്ിദ്ം വചനമുദ്ൃതലദ്ാര്ബഭാധഷ് |

w

ഉത്പ്പത്സ്യലത ജഗതി വിശവജനീനവൃത്തിഃ

w

വിശവജ്ഞ ഏവ ഭഗവാനചിര്ാദ്ിലഹതി || ൨.൮ ||
സദ്വീപവാര്ിനിധ്ിസപ്തകഭൂതധ്ാത്രയാ
മലധ്യഽപി കര്മഭുവി ഭാര്ത നാമ ഖംലഡ |
കാലല കലൗ സുവിമലാനവയലബ്ധജന്മാ
സന്മധ്യലഗഹകുലമൗലിമണിര്ദ്വിലജാഽഭൂത് || ൨.൯
||

2

ലവദ്ാദ്രിസദ്രജയപീഠപുലര്ശവര്ാഭയാം
ഗ്രാലമാ വിഭൂഷ്ിതതര്ഃ ശിവര്ൂപയനാമാ |
ലഹമാദ്രിര്ാജവിഭുര്ാജദ്ിളാവൃതാഭഃ തസയാഭവദ്് ഗുര്ുഗുണഃ ഖലു മൂലഭൂമിഃ || ൨.൧൦ ||
ര്ാമാധ്ിലവശിതഹര്ിസവസൃമൗലിമാലാര്ാജദ്വിമാനഗിര്ിലശാഭിതമധ്യുവാസ |
ലക്ത്രം സ പാജകപദ്ം ത്രി കുദലകലകതുഃ

om

കം യദ്് ദ്ധ്ാതി സതതം ഖലു വിശവപാജാത് ||

a.
c

൨.൧൧ ||

അര്ഥം കമപയനവമം പുര്ുഷ്ാര്ഥ ലഹതും

gm

പുംസാം പ്രദ്ാതുമുചിതാമുചിതസവര്ൂപാമ് |

ou
si

കനയാം സുവര്ണലസിതാമിവ ലവദ്വിദ്യാം
ജഗ്രാഹ വിപ്രവൃഷ്ഭ പ്രതിപാദ്ിതാം സഃ || ൨.൧൨ ||

.y

ലര്ലമഽച്ഛലയാപനിഷ്ലദ്വ മഹാവിലവലകാ

w

ഭക്തലതയവ ശുദ്കര്ണഃ പര്മശ്രിതാഽലമ് |

w

മിഥയാഭിമാനര്ഹിതഃ പര്ലയവ മുക്ത്യാ

w

സവാനംദ്സംതതികൃതാ സ തയാ ദ്വിലജംദ്രഃ ||
൨.൧൩ ||

തസയ പ്രലഭാശ്ചര്ണലയാഃ കുലലദ്വതായാഃ
ഭക്ത്ിം ബബംധ് നിജധ്ര്മര്തഃ സ ധ്ീര്ഃ |
വിജ്ഞാതഭാര്തപുര്ാണമഹാര്ഹസയം
യം ഭട്ട ഇതയഭിവദ്ംതി ജനാ വിനീതമ് || ൨.൧൪ ||
ലഗാവിംദ്സുംദ്ര്കഥാസുധ്യാ സ നൠണാം

3

ആനംദ്യന്ന കില ലകവലമിംദ്രിയാണി |
കിംതു പ്രലഭാ ര്ജതപീഠപുലര് പദ്ാബ്ജം
ശ്രീവല്ലഭസയ ഭജതാമപി ദദ്വതാനാമ് || ൨.൧൫ ||
ഇത്ഥം ഹലര്ര്ഗുണകഥാസുധ്യാ സുതൃപ്ലതാ
ദനര്ഗുണയവാദ്ിഷ്ു ജലനഷ്വപി സാഗ്രലഹഷ്ു |
തലതവ സ കാലചലധ്ീര്തിസംശയാലുഃ ധ്ീമാന്

a.
c

om

ധ്ിയാ ശ്രവണലശാധ്ിതയാ പ്രദ്ധ്യൗ || ൨.൧൬ ||

ത്രാതാ യ ഏവ നര്കാത് സ ഹി പുത്രനാമ

gm

മുഖയാവനം ന സുലഭം പുര്ുഷ്ാദ്പൂര്ണാത് |

ou
si

തസ്മാത് സമസ്തവിദ്പതയമവദ്യഹീനം
വിദ്യാകര്ാകൃതി ലലഭമഹി ദകര്ുപാദയഃ || ൨.൧൭

.y

||

w

പൂലര്വഽപി കര്ദ്മപര്ാശര്പാംഡുമുഖയാഃ

w

യത്പ്ലസവയാ ഗുണഗണാഢ്യമപതയമാപുഃ |

w

തം പൂര്ണഷ്ഡ്ഗുണതനും കര്ുണാമൃതാബ്ധിം
നാര്ായണം കുലപതിം ശര്ണം വ്രലജമ || ൨.൧൮ ||
ഇത്ഥം വിചിംതയ സ വിചിംതയമനനയ ബംധ്ുഃ
ലപ്രഷ്ഠപ്രദ്ം ര്ജതപീഠപുര്ാധ്ിവാസമ് |
ഭക്ത്യാ ഭവാബ്ധിഭയഭംഗദ്യാ ശുഭാത്മാ
ലഭലജ ഭുജംഗശയനം ദ്വിഷ്ഡബ്ദകാലമ് || ൨.൧൯ ||
പത്ന്യാ സമം ഭഗവതഃ സ ഭജന് പദ്ാബ്ജം

4

ലഭാഗാന് ലഘൂനപി പുനര്ലഘയാംചകാര് |
ദ്ാംതം സവയം ച ഹൃദ്യം ദ്മയാംചകാര്
സവച്ഛം ച ലദ്ഹമധ്ികം വിമലീചകാര് || ൨.൨൦ ||
തീദവ്രഃ പലയാവ്രതമുദഖര്വിവിധ് വ്രതാദഗ്രയഃ
ജായാപതീ ഗുണഗണാര്ണവപുത്രകാമൗ |
സംപൂര്ണപൂര്ുഷ്മലതാഷ്യതാം നിതാംതം
ലദ്ലവര്ിതാവിവ പുര്ാഽദ്ിതികശയപൗ തൗ || ൨.൨൧

om

||

a.
c

നാഥസയ ഭൂര്ികര്ുണാസുധ്യാഽഭിഷ്ിക്ത്ൗ
ശ്രീശ്രീധ്ര്പ്രതതിശാര്ശര്ീര്യഷ്ടീ |

gm

ഭൂര്ിവ്രതപ്രഭവദ്ിവയസുകാംതിമംതൗ

ou
si

തൗ ലദ്ഹശുദ്ിമതിമാത്രമഥാലലഭതാമ് || ൨.൨൨ ||
കാംതാദ്ൃതൗ സമുചിലതഽഥ ബഭാര് ഗര്ഭം

.y

സാ ഭൂസുലര്ംദ്രദ്ുഹിതാ ജഗതാം ഹിതായ |

w

അച്ഛാംബലര്വ ര്ജനീ പര്ിപൂര്ിതാശാ

w

||

w

ഭാവിനയപാസ്തതമസം വിധ്ുമാദ്യപക്ാത് || ൨.൨൩
തം പൂര്വപക്സിതബിംബമിവ പ്രവൃദ്ം
യാവദ്് ദ്വിലജംദ്രവനിതാ സുഷ്ുലവഽത്ര താവത് |
അംലശന വായുര്വതീര്യ സ ര്ൂപയപീലഠ
വിഷ്ും പ്രണമയ ഭവനം പ്രയയൗ തദ്ീയമ് || ൨.൨൪ ||

5

സംപൂര്ണലക്ണചണം നവര്ാജമാന
ദ്വാര്ാംതര്ം പര്മസുംദ്ര്മംദ്ിര്ം തത് |
ര്ാലജവ സത്പ്പുര്വര്ം ഭുവനാധ്ിര്ാലജാ
നിഷ്കാസയന് പര്മസൗ ഭഗവാന് വിലവശ || ൨.൨൫
||
സംതുഷ്യതാം സകലസന്നികദര്ര്സദ്ഭിഃ
ഖിലദ്യത വായുര്യമാവിര്ഭൂത് പൃഥിവയാമ് |

om

ആഖയാനിതീവ സുര്ദ്ുംദ്ുഭിമംദ്രനാദ്ഃ

a.
c

പ്രാശ്രാവി കൗതുകവദശര്ിഹ മാനുദഷ്ശ്ച ||
൨.൨൬ ||

gm

നാഥം നിലഷ്വയ ഭവനാനതിദ്ൂര്മാപ്തഃ

ou
si

പ്രാലജ്ഞാ മഹപ്രകൃതദ്ുംദ്ുഭിനാദ്പൂര്വാത് |
പുലത്രാദ്ഭവശ്രവണലതാ മഹദ്ാപയ സൗഖയം

.y

ജ്ഞാനം പലര്ാക്പദ്മപയമലതഷ്ടലഹതുമ് || ൨.൨൭ ||

w

ആവിശയ ലവഷ്മ നിജനംദ്നമിംദ്ുവക്ത്രം

w

ഭൂലയാഽഭിനംദ്യ സ മുകുംദ്ദ്യാം പ്രവംദ്യ |

w

ജാതസയ തസയ ഗുണജാതവഹസയ ജാതകര്മാദ്ികര്മനിവഹം വിദ്ലധ് സുകര്മാ || ൨.൨൮ ||
ജ്ഞാനാര്ഥലമവ യദ്ഭൂദ്സുലദ്വ ഏഷ്ഃ
യദ്് വാസുലദ്വപദ്ഭക്ത്ിര്തഃ സദ്ാഽസൗ |
തദ്് വാസുലദ്വപദ്മനവവദ്ന് സുലര്ംദ്രാഃ
താലതന യന്നിഗദ്ിതം സുതനാമകര്ത്രാ || ൨.൨൯ ||
പാതും പയാംസി ശിശലവ കില ലഗാപ്രലദ്ാഽസ്ദമ

6

പൂര്വാലയഃ സവസുതസൂനുതയാ പ്രജാതഃ |
നിര്വാണലഹതുമലഭിഷ്ട പര്ാത്മവിദ്യാം
ദ്ാനം ധ്രുവം ഫലതി പാത്രഗുണാനുകൂലയാത് ||
൨.൩൦ ||
അത്രസ്തലമവ സതതം പര്ിഫുല്ലചക്ുഃ
കാംതയാ വിഡംബിതനലവംദ്ു ജഗതയനര്ഘമ് |
തത് പുത്രര്ത്ന്മുപഗൃഹയ കദ്ാചിദ്ാപ്തഃ

om

സവസവാമിലന ബുധ് ഉപായനമാര്പയത് സഃ ||

a.
c

൨.൩൧ ||

നതവാ ഹര്ിം ര്ജതപീഠപുര്ാലയം

gm

തം ബാലസയ സംപദ്മനാപദ്മര്ഥയിതവാ |

ou
si

സാകം സുലതന പര്ിവാര്ജനാനവിലതാഽസൗ

w

.y

പ്രായാന്നിശീഥസമലയ നിജലമവ ധ്ാമ || ൨.൩൨ ||

w

ലദ്ാലഷ്യുഷ്ാം സമമലനന വലനഽതിഭീലമ

w

തത്പ്ക്രീഡിതഗ്രഹ ഇദഹകതമം തുലതാദ് |
ഉദ്വാംതര്ക്ത്മവലലാകയ തമഭയധ്ായി
ലകനാപയലഹാ ന ശിശുതുത് കഥലമഷ് ഇത്ഥമ് ||
൨.൩൩ ||
ആവിശയ പൂര്ുഷ്മുവാച മഹാഗ്രലഹാഽസൗ
അസ്മദ്വിഹാര്സമലയാപഗതാന് സമസ്താന് |
യച്ഛക്ത്ിഗുപ്തിര്ഹിതാനലമസ്മി ഹംതും

7

ലലാലകശവര്ഃ സ ബത ബാലതമഃ കിലലതി || ൨.൩൪
||
സ്തലനയന ബാലമനുലതാഷ്യ മുഹുഃ സവധ്ാമലനാ
മാതാ കദ്ാചന യയൗ വിര്ഹാസഹാഽപി |
വിശവസയ വിശവപര്ിപാലകപാലനായ
കനയാം നിജാമനുഗുണാം കില ഭീര്ുലര്ഷ്ാ ||
൨.൩൫ ||

om

സാ ബാലകം പ്രര്ുദ്ിതം പര്ിസാംതവയംതീ

a.
c

മുഗ്ധ്ാക്ലര്ണ വചസാഽനുനിനായ മുഗ്ധ്ാ |
മാ താത താത സുമുലഖതി പുനഃ പ്രലര്ാദ്ീഃ

gm

മാതാ തലനാതി ര്ുചിതം തവര്ിതം തലവതി ||

ou
si

൨.൩൬ ||

ലര്ാലദ് ക്രിയാസമഭിഹാര്ത ഏവ വൃത്പ്ലത

.y

ലപാതസയ മാതര്ി ചിര്ാദ്പി നാഽഗതായാമ് |

w

ജഗ്രാഹ ബാലമഥ ദചക്ത മാതൃമാര്ഗം

w

||

w

സാഽപി ക്രിയാസമഭിഹാര്ത ഏവ ബാലാ || ൨.൩൭
കര്തവയമൗഢ്യമഭിപദ്യ നിര്ൂപയ സാ തം
പ്രാലഭാജയത് ഖലു കുലസ്ഥകുലം പ്രപകവം |
ശീതം പലയാഽപി സതതം പര്ിപായയംതീ
യലസയാഷ്ലര്ാഗമതിലവലമശംകതാംബാ || ൨.൩൮ ||
നൂനം പിപാസുര്തിലര്ാദ്ിതി ഹംത ബാലലാ
ധ്ിങ് മാം ദ്യാവിര്ഹിതാം പര്കൃതയസക്ത്ാമ് |

8

ഇതയാകുലാ ഗൃഹമുലപതയ തദ്ാ പ്രസന്നം
പൂര്ലണാദ്ര്ം സുതമദവക്ത വിപ്രപത്ന്ീ ||
൨.൩൯ ||
പൃഷ്ടവാഽവഗമയ സകലം ച തതഃ പ്രവൃത്തം
യൂനാം ച ദ്ുസ്സഹമിദ്ം ശിശുലനാപഭുക്ത്മ് |
ഇത്ഥം വിചിംതയ തനയാം ബഹു ഭത്സ്യംതയാ

a.
c

om

ഭീതം തലയാത കുപിതം മനസാഽനുതപ്തമ് || ൨.൪൦ ||

ആലര്ാഗയശാലിനി തദ്ാഽപി പുലര്വ പുലത്ര

gm

വിസ്ലമര്താമുപജഗാമ ജനനയമുഷ്യ |

ou
si

യസയ ത്രിലലാകജനനീ ജനനീ വിലഷ്ഽപി
പീലത ന വിസ്മയമവാപ സമസ്തശക്തലതഃ || ൨.൪൧ ||

.y

സ്തനയം മുഹുഃ കില ദ്ദ്ൗ ജനനീ ഗൃഹീതവാ

w

ലക്മായ തം കില ദ്ധ്ജ്ജ്നലകാ ജജാപ |

w

അലനയാ ജലനാഽപി കില ലാളയതി സ്മ കിംതു

w

സലര്വാഽപി തന്മുഖസുഹാസര്സായലനാത്പ്കഃ ||
൨.൪൨ ||

ലദ്വാദ്ിസദ്ഭിര്നുപാലിതയാഽഽദ്ലര്ണ
ലദ്വയാഽഽത്മലനവ വിലസത്പ്പദ്യാ നിതാംതമ് |
അവയക്ത്യാ പ്രഥമധതാ വദ്ലനഽസയ വാണയാ
ശാലീനലയവ ഭുവനാര്ചിതയാ വിജലേ || ൨.൪൩ ||
പ്രാഗ്രിംഖണം സവയമഥ സ്ഥിതിലമഷ്

9

ചലക്ര പശ്ചാദ്് ഗതിം പര്ിചലയന കില ക്രലമണ |
വിശവസയ ലചഷ്ടിതമലഹാ യദ്നുഗ്രലഹണ
സര്വം തദ്സയ പവനസയ വിഡംബനം ഹി || ൨.൪൪
||
പുച്ഛാംതമച്ഛമവലംബയ കദ്ാചിലദ്ഷ്
പ്രാതര്വരജാദ്് വ്രജത ഏവ നിജര്ഷ്ഭസയ |
പ്രായാത് പ്രിയസയ സഹസാ സവജദനര്ദ്ൃഷലടാ

om

നാനാവലനഷ്ു ചര്തശ്ചര്തസ്തൃണാനി || ൨.൪൫ ||

a.
c

ഉത്തുംഗശൃംഗലസിതസയ മഹിഷ്ഠമൂര്ലതഃ
പാദ്ാവൃതാവനിതളസയ സുര്ംധ്രകസയ |

gm

ആശ്രിതയ തസയ ശുശുലഭഽവയദവകലദ്ശം

ou
si

ബാലലാ ദ്ിവാകര് ഇലവാദ്യപര്വതസയ || ൨.൪൬ ||
ലീലാം കലര്ാതി നു ഗൃഹാംതര്ലഗാ നു ബാലഃ

.y

കൂപാംതലര് നു പതിതഃ പ്രകൃതിസവതംത്രഃ |

w

ഇത്ഥം വിചിംതയ സ മുഹുഃ സവജലനാ വിമൃഗയ

w

ഹംതാനലവക്യ തനയം ഹൃദ്ി താപമാപ || ൨.൪൭ ||

w

ബാലസയ ബാലപര്ിലംബനലഗാചര്ം തദ്്
വയശവസയതാപി വചനം വനലഗാചലര്ാക്ത്മ് |
യത് സായദമക്ത ജനഃ ശിശുമാവ്രജംതമ്
ഏകാബ്ദകം വൃഷ്ഭബാലകൃതാവലംബമ് || ൨.൪൮ ||

ചിംതാമണീംദ്രമിവ ചിംതിതദ്ം ദ്ര്ിലദ്രാ

10

വിജ്ഞാനമാര്ഗമിവ വിഷ്ുപര്ം മുമുക്ുഃ |
നഷ്ടം ച നംദ്നമിതി സവജലനാഽസയ ലബ്ധവാ
നാഥസയ തസയ തമനുഗ്രഹലമവ ലമലന || ൨.൪൯ ||
ലീലാവസാനസമലയ സഹസാ കദ്ാചിദ്്
ആലര്യാഽമുനാഽഭയവഹൃതിം പ്രതി ലചാദ്യമാനഃ |
ലര്ാദ്ദധ്ഷ് ലനാഽസ്തി ധ്നിലകാ വൃഷ്വിക്രയീതി
ലപ്രാവാച നംദ്നമുലഖംദ്ുമലവക്യ മംദ്മ് || ൨.൫൦ ||

om

ലീലാകലര്ണ സ കലര്ണ സുലകാമലലന

a.
c

ബീജാംതര്ാണി കില കാനിചിദ്ാശു തസ്ദമ |
സ്മിതവാഽര്ഭലകാഽഭിമതനിഷ്കപലദ് യദ്ാഽദ്ാ-

gm

ദ്ാദ്ത്ത താനി ധ്നിലകാ ബഹുമാനപൂര്വമ് || ൨.൫൧

ou
si

||

ലബ്ധം സുതാദ്ിതി വദ്ന് ദ്വിജപുംഗലവന

.y

കാലാംതലര് നിജധ്ലന പ്രതിദ്ിത്സ്ിലതഽപി |

w

സാക്ാദ്മാനവനവാകൃതിതഃ സ ലലലഭ

w

||

w

ബീജച്ഛലലന പുര്ുഷ്ാര്ഥമലഹാ വിശിഷ്ടമ് || ൨.൫൨
വാസുലദ്വമിഹ വാഽസുലദ്വതാ
സത്പ്കലാമഭിനനംദ് തം ജനഃ |
വാസുലദ്വമിതി വാസുലദ്വസന്നാമകം
വിവിധ്ലീലമര്ഭകമ് || ൨.൫൩ ||
ഇതി വിഹര്തി മഹയാം വിഷ്ുദ്ാലസഽപി ഗൂലഢ്
സമജനി സുജനാനാം ചിത്തമാനംദ്പൂര്ണമ് |

11

ഉദ്യതി ഘനമാലാലീനഭാനൗ ച ഭാനൗ
നനു ജനനയനാബ്ദജര്ലഭയലതഽലം വികാസഃ ||
൨.൫൪ ||
|| ഇതി ശ്രീമത്പ്കവികുലതിലക
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിലത
ശ്രീമധ്വവിജലയ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ആനംദ്ാംകിലത ദ്വിതീയഃ സര്ഗഃ ||
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